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ECF เผยพ้ นจุดต่าสุดแล้ ว มั่นใจผลงานโค้ งสุดท้ ายฟื ้ นตัว
ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ เข้ าไฮซีซ่ ัน ออเดอร์ ส่งออกลูกค้ าญี่ปุ่น อินเดียทะลัก ดันยอดขายต่ างประเทศ
พุ่ง เตรี ยมเพิ่มกาลังการผลิต มุ่งเน้ นกลยุทธ์ การบริหารจัดการต้ นทุ นในการขายและการบริ หาร
เพิ่มความสามารถในการทากาไร เผยผลประกอบการงวด 9 เดือน รายได้ 1,032.65 ล้ านบาท
กาไรสุทธิ 21.26 ล้ านบาท และไตรมาส 3 รายได้ 339.79 ล้ านบาท กาไรสุทธิ 7.48 ล้ านบาท
นายอารั กษ์ สุข สวัส ดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท อี สต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค จ ากัด (มหาชน) (ECF)
เปิ ดเผยว่า แนวโน้ มธุรกิจในช่วงไตรมาส 4 จะเติบโตดีกว่าไตรมาส 3/62 และปรับตัวดีขึ ้นอย่างชัดเจน
ในช่วงปี หน้ า เนื่องจากโรงไฟฟ้าที่พม่าได้ COD ตามแผนเรี ยบร้ อยแล้ ว และธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ เข้ าสู่ช่วงไฮซี
ซัน่ จากการขยายตลาดต่างประเทศ มีสญ
ั ญาณการเติบโตที่ดี อย่างมีนยั สาคัญ จากกลุ่มลูกค้ ารายใหม่ใน
ญี่ปนุ่ และกลุม่ ลูกค้ ารายใหม่ที่บริษัทขยายฐานการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ส่งออกไปประเทศอินเดีย ซึ่งมียอด
คาสัง่ ซื ้อสินค้ าเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 2 ปี 2563 โดยบริ ษัทมีแผนเพิ่มกาลังการผลิต เพื่อรองรับออ
เดอร์ จากต่างประเทศที่ เพิ่มสูงขึ ้นเป็ นจานวนมาก ปั จจุบนั มีสดั ส่วนรายได้ จากยอดขายต่างประเทศอยู่ที่
52% และในประเทศอยูท่ ี่ 48%
ขณะที่ตลาดในประเทศ บริ ษัทมุ่งเน้ นกระตุ้นยอดขายในช่องทางจาหน่ายใหม่ ๆ ผ่านร้ านโมเดิร์น
เทรดชันน
้ าที่มีสาขาทัว่ ประเทศ ล่าสุดสามารถเพิ่มช่องทางผ่านร้ านโมเดิร์นเทรดได้ อีก 2 ราย ซึ่งถือเป็ นการ
เข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าในประเทศที่มีศกั ยภาพ และสร้ างความหลากหลายของการจาหน่ายสินค้ า
สาหรับธุรกิจพลังงานทดแทนปี นีจ้ ะเห็นการรับรู้ ส่วนแบ่งกาไรอย่างชัดเจนมากขึ ้น โดยที่ผ่านมา
รับรู้รายได้ จากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลภาคใต้ ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 220 MW มินบู ประเทศเมียนมาร์ สาหรับเฟสแรก (50 MW) สามารถจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
COD เดือนกันยายนที่ผ่านมา ส่วนเฟสที่ 2 3 และ 4 อยู่ระหว่างการปรับแผนงานเพื่อหาทางเร่ งการ
ก่อสร้ างให้ ครบโดยเร็ วที่สดุ ส่งผลให้ มีการรั บรู้รายได้ ที่เร็ วขึ ้นกว่าเดิม คาดว่าจะเริ่ มก่อสร้ างเฟส 2 ในช่วง
ต้ นปี 63 อีกทังบริ
้ ษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการเข้ าลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 50 MW ในต่างประเทศเพิ่ม

นายอารักษ์ กล่าวต่อว่า ผลประกอบการงวด 9 เดือน รายได้ รวมทัง้ สิน้ 1,032.65 ล้ านบาท มี
รายได้ ใกล้ เคียงกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีรายได้ รวมอยู่ที่ 1,070.93 ล้ านบาท และมีกาไรจากธุรกิจ
เฟอร์ นิเจอร์ 22.20 ล้ านบาท สาหรับกาไรรวมธุรกิจอื่น ๆ และธุรกิจพลังงานมีกาไร 21.26 ล้ านบาท
ใกล้ เคียงกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยสามารถสร้ างอัตรากาไรต่อรายได้ รวมได้ เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนจากร้ อยละ 1.63 เป็ นร้ อยละ 2.02
ส่วนผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 339.79 ล้ านบาท ลดลงเล็กน้ อย
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีรายได้ รวมอยูท่ ี่ 369.09 ล้ านบาท จานวน 29.30 ล้ านบาท หรื อปรับตัวลดลง
7.94 % และมีกาไรจากธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ 7.27 ล้ านบาท สาหรับกาไรรวมธุรกิจอื่น ๆ และธุรกิจพลังงานมี
กาไร 7.48 ล้ านบาท โดยสามารถสร้ างอัตรากาไรต่อรายได้ รวมได้ เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนจาก
ร้ อยละ 2 เป็ นร้ อยละ 2.24
ทัง้ นี ้ ผลประกอบการของบริ ษัท โดยเฉพาะในส่วนของกาไรปรับตัวเพิ่มขึน้ เป็ นผลมาจากการ
วางแผนบริ หารจัดการต้ นทุนอย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื่ อเพิ่มความสามารถในการทากาไร พร้ อมปรับลด
ค่าใช้ จ่า ยสาหรั บสาขาโชว์ รูม เฟอร์ นิเ จอร์ และช่องทางการจัดจ าหน่า ยที่ ไ ม่ส ามารถสร้ างรายได้ ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ เพื่อลดต้ นทุนการบริ หารจัดการ ซึ่งเริ่ มเห็นผลจากนโยบายการควบคุมค่าใช้ จ่ายตังแต่
้
ช่วงต้ นปี ที่ผ่านมา ขณะที่รายได้ รวมปรับตัวลดลงเล็กน้ อยจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว ส่งผล
ให้ กาลังซื ้อกลุม่ ผู้บริโภคลดลง อีกทังบริ
้ ษัทอยูร่ ะหว่างการปรับโครงสร้ างช่องทางการจัดจาหน่าย
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